
CHEMIA 

Pytania egzaminacyjne I klasa LICEUM 

 

1) Wyjaśnij pojęcia: gleba, rola. W jaki sposób możemy chronić glebę przed degradacją ? 

 

2) Wyjaśnij pojęcia: wapień, wapno palone, wapno gaszone. Na czym polega gaszenie wapna 

     palonego – podaj odpowiednie równanie reakcji chemicznej. 

 

3) Na 400 g wapienia o czystości 90 % podziałano nadmiarem HCl. Ile g CaCl2 otrzymano 

     w tym procesie ? 

 

4) 800 g wapienia, zawierającego 80 % CaC03,  poddano prażeniu. Ile g wapna palonego CaO 

    otrzymano w tym procesie? (Wydajność procesu 100 %). 

 

5) Wyjaśnij pojęcia: gips naturalny, gips palony i podaj wzory chemiczne tych związków. 

     Oblicz masę cząsteczkową gipsu krystalicznego oraz zawartość % wody w cząsteczce tego 

     gipsu. 

 

6) Czym różni się twardnienie zaprawy murarskiej od twardnienia zaprawy gipsowej – podaj 

     odpowiednie równania reakcji chemicznych 

 

7) Wymień poznane źródła energii i omów właściwości ropy naftowej, nafty, benzyny. 

 

8) Podaj rodzaje węgla kopalnego oraz zastosowanie węgla brunatnego. 

 

9) Co to są mydła ? Podaj 2 różne sposoby otrzymywania palmitynianu sodu →          

C15H31COONa. Na czym polega mechanizm prania ? 

 

10) Co powoduje twardość wody ? Jakie znasz rodzaje twardości wody ? W jaki sposób    

      możemy usunąć twardość wody ? – podaj odpowiednie równania reakcji chemicznych. 

 

11) Wymień składniki kamienia kotłowego. 

 

12) Rodzaje środków czystości. Wpływ tych środków na środowisko. 

 

13) Podaj najważniejsze składniki kosmetyków. 

 

14) Wpływ kosmetyków na skórę człowieka. 

 

15) Funkcje kosmetyków. 

 

16) Analiza składu kosmetyku na podstawie jego etykiety. 

 

17) Wymień poznane rodzaje środków czystości. 

 

18) W jaki sposób można usunąć zanieczyszczenia z powierzchni metalowej (np. rdzy z 

powierzchni stali, czarnego nalotu z przedmiotów srebrnych) ? 

 

19) Środki czystości a środowisko przyrodnicze. Co to jest eutrofizacja ? 

 



20) Co to jest dziura ozonowa ? 

 

21) Jaki wpływ mają składniki żywności na organizm ? Rodzaje składników żywności. Co                                  

określa wartość odżywczą, a co wartość energetyczną ? 

 

22) Co to są tłuszcze ? Podaj rodzaje tłuszczów i ich właściwości. 

 

23) Jaką funkcję pełnią tłuszcze w organizmie ? 

 

24) Jaką rolę pełnią w organizmie: woda, witaminy, sole mineralne, cukry oraz białka ? 

 

25) Na czym polega: fermentacja alkoholowa, octowa, mlekowa, masłowa ? Zapisz równanie 

      reakcji chemiczne, przedstawiające fermentację alkoholową, octową, mlekową. 

 

26) Sposoby konserwacji żywności. Dodatki do żywności. 

 

27) Rodzaje substancji leczniczych. Co to jest dawka lecznicza i dawka toksyczna ? 

 

28) Wymień znane ci substancje uzależniające. 

 

29) Wymień poznane włókna naturalne i sztuczne. 

 

30) W jaki sposób możemy wykryć skrobię domowym sposobem ? 

 


